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SAYI :701678921136
KONU : Teklife Davet
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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı HEMŞİnn çıĞRI sİsTEMİ vE YANGIN
ALGILAMA ALARM §iSTEMi YILLIK pARçAstz pERİyoDİx naxıu oNARIM rriznrpı
ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22lA maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin
KDV hariÇ birim ve toplaıı fıyatının l5l02l202l tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın atma birimine
elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bi lgilerinize arz ederim.

idari ve

IIYGtrilDUR
ıenzfur

Dr.veday'ansılew
\_g6şhek#

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Sahn alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayazı ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
- Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve diizeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiirtine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agiihale.gov.trle-eosta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın alınaya verilirse titm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Sırı No Mahn / İşln l0ı Miktır Birimi Birim
Fivatı

Toplam

1 HEMşİRE ÇAĞRI sİsrnıvıİ vB
YAI\IGIN ALGILAMA ALARM
sisrBıvıi vLLIK pARçAsIz
PERİYODİK BAKIM ONARIM
Rİzır,mr aı,nır
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HEMşİRE çAĞRI slsrrnıi vE yAıIGIN ALGILAMA ALARM
sisrnui vILLIK pARçA§ız prRiyonir ıexrıı

oNARIM şenrxaıırsi
r . İŞİx TAI\ıIMI : Diyadin Devlet Hastanesinde bulunan HEMşİRE çaĞnı sisırMi,

YANGIN ALGILAIVİA ALARM SİSIEMİ' nin sözleşme tarihinden itibaıen bir yıllık
periyodik bakım ve onanm işidir.

2. TANIMLAR

2. l- Yüklenici Firmı : Sistem'in Bakım Onanm hianeti veıEn firmadır.

2. 2, Si§em: Üraici firma tarafından tiretitmiş, Diyadin Devlet Hastanesi'nde kunılu
buıunan. ALFAMAX MARI(A I{EMşİRE çAĞRI sİsrcıd, yANGIN ALARM
sısrpllı yg §ıına bğantılı çewe ttrüııIerinden, yine sözleşme kapsamrnda olduğu belinilıniş
bulunan tlrilnlerin taınamıdır.

23- Söde.şme Tarailar arasında imzalanmış bulunan § bu ALFAMAX MARI(A I{EMşİRE
çAĞRI sİsTEı\,f,, YAI.IGIN AIARM sİsTEMİ Bakım Sözleşmesi,dir.

2.4-§eıgis Pıketi: Yetkili Servis'in arız,a.lara müdüale silrelerini, Koruyucu Bakım
aralıklannı, §ervis ve balom hizırıetleri suasında kullanılan malzemelerin bedellerinin
Södeşme kapsamında olup olmadığını ve Södşme'nin siiresini belirleyen, EK-2'de
detaylandınlmış şanlann tamamrdır.

2.S-Koruyucu Bakımı Anzalara müdahale dışınd4 Sistem'in Yetkili Servis tarafindan belirli
alalı[larla ziyaret edilerelc, yazılım ve donanım teknik kontrollerinin yapılması, tespit edilen
aksaklık|annın giderilmesi, yazılım gtincellemesi, genel temidik ve Ualırru yİfekleme
işlemlerinin yeıine getirilmesidir,

3. I(APSAMDA BULUNAI\ı vE BULı,rNMAYAN ünüNırn

Şartname kapsamındaki ve Sistem'e dahil olan
Afamax Marka Hemşire Çağn
Sistemleri
Alfaıııor Marka Yangın Alarm Sistemi için aşağıda:
* Servisin verileceğ yere ait bilgiler
* Sözleşme lopsamına giren tlrilnler
* Södeşme kapsamına girmeyen iiriinler ayn ayn verilmiştir:

4. GEI\EL ırüxüıvıı,nn

l. Yüklenici firma cihazlann anza durumunda ya da periyodik bakımda değişmesi gereken
parçalann listesini hastane idaresine firmalannın açık adres ya da kaşesini taşıyan servis
bakım belgeleriyle bildireceklerdir. Anzalı parçalar kurum tarafrrıdan Temin edilecetıir



2. 3(üÇ) AYdı bir: yıldı 4(Dört) kez yapılan balıım ve kontroller firma tcknisyeni
tarafından üÇ nüshalı olarak doldurularak çek liste şeklinde sunulıcaktır. Çek üsLler
her bakım sonrası birim sorumlı§una İşin eksi}siz yapıldığına dair imzalatılacaİ<ıır. ikinci
niİshası hastaııe teknik komisyonuna ya da teknik 

-servis 
İorumlusıına tesliıiı edilecektir.

üÇtlncü nilsha firmarıın kendisinde kalacak İtk ntlshası hak ediş talebi yapılırken fatıırayla
birlikte idareye (satın alma birimine) sunutacaktır. Sonıadan doldurularak gtınderilen çek
Iisteler kabul edilmeyeccktir.

3. Yilklenici finııa l«ırumun yedek parça teminini bildirmesini takip eden en geç
İki €) iş günü İçinde yedek parçalan değiştirecektir.
4. Değiştiriten yedek parçalann arızah olaıılannın tamamr hastane teknik servisine
teslim edileçektir.

S.Yiiklenici firma teknisyenleri, bakıma ya da aflrAya getdiğinde hastane teknik
servisi bil gisi dihilinde müdaiıale edecektir.
6. Temİn edİlen par§a ve sarf malzemeler firnıa tarafrndan ciha,l ücretsiz
takılacaktır.

7. Anzah parçalann yerinde tanıir edilmesi. Yerinde taniri milmkiln değilse tilm
nakliye ücretleri firmaya ait olacaktır.

8. Cihadarın bakım oııanm ya da parça değişiminde doğacak kayıp zararlar
fırmaya ait olacaktıı.
9. Yüklenici işin verildiği tarihten itibaren en geç ilk on beş giln için de cihazların
ilk bakımlannı yapacak ve idarenin haarladığı yıll* balom takvimine uyacaliu.

l0. ytlklenici firma cihazlann ve sisteme müdalıale edebilecek üretici firma
tarafından yıl için yetkilendirilmiş rnrKit,İ TEKMK sERVİs BELGELERiM
ayn ayn gösteren gerekli belgelerin onaylı ntishalannı teklifi ile birlikte sunacaktır.
ll. Belirlenen bakım takvimi üşında oltşacak anza dunımunda 24 srıat (GECE

VEYA GÜNDÜZ) İOenP telefon veya fatcsla anzayı bildirecek, anza durumu
hizrnetin vegüvenliğin akşamaınası dolaysıyla firma elemanlannın kunıma gelmeleri
İl İçi 3 saat İl dışı ise 8 saattir. Bu stlre iklim şartlanrun nomıal olması durumunda
geçerlidir. İklim ve yol durumunun uygun olmadığı durumlarda anzarun acili yetine
hastane idaresi (teknik servissorumlusg cihazı kullanıcı birim sorumlusu) karar verir.
Anza, tespitinden 24 saat içinde bitmiş olacalctır.
12. Yilklenici fimıa }uzmet vereceği teknik personelinin İsim listesini ve cihazlarla

İlgili özellikle eğilim sertifikalannı teHifi yle sunacaktıı.
13. Bakım onanm hizrıeüni yapacak olan teknik servis elemanlannın bakım-onanm
yapacaklan cihazlan kapsayan yeterli teknik eğitimi aldıklannı ve
yetkilendirildiklerine dair belge ve eğitim sertifikalanna salıip olacaktır. Teklif verecek
firmalaı listedeki cihaz kalemlerinden, teknik servis ve bakrm on.ırım konuşıında
uzrııan olduklan çihazlann ttlmüne teklif vereceklerdir.
14. Merkezimiz idaresi tarafından bakımın yetersiz görtltdüğü veya şartname
kuraltannın ihlati durumlarında sözleşme tek taraflı olarak resneallebilecektir. Fesü
durumu İlgi ll fi rmay a y azılı olarak bi ldiri lecektir.



sözınşıvın KArsAMINA cinpN ünüxınn
A-4lfamıx Markı Yanqın Alarm Sistemi.

- İlglll her tiltlü malzame ekipman, ve bağtantı gtgrnanlarr
- Yangın Alamı Paneü Temidiği
- Periyotlarda dedel*iör temizliği
- Periyotlarda Yangın Alar_m Butonlan Temizlik ve

Bakım
- Yangın Algılama Kablo Konıolü
- Yangn Algılama Sireııleri

B- Alfamax Marka llemşirc Çlğrı Sistemleri

Jlgiliher tiirlü malzeme, ekipman ve bağantı elemanlan

-Hemşire Çağn Kumandalan Kontrolü

- Hemşire Çağn Kumandası prizi, Çağn Prizi ve Reset Prizleri

- Hastabaşı panelleri bulıınan aydınlatmalar

- Wc. Hemşire Çağn Butonlan

- Hemşire Çağn Adres Modülleri

- Hemşire Çağn Panelleri ( Düital Göstergeler)
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